
مقدمه
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) همواره بر لزوم افزایش شفافیت و پاسخگویی در بخش عمومی و به طور 
خاص، بر خطر نبود شــفافیت و پاسخگویی موجود در کارایی بازارهای سرمایه، ثبات مالی جهانی و پایداری درازمدت، 

تأکید داشته است. 
پیامدهای پیوســته بحرانهای بدهی بخش عمومی، از اهمیت نتیجه به دســت آمده از مدیریت و گزارشــگری مالی 
ضعیــف در بخش عمومی خبر می دهد. افزایش توجه به مدیریت مالی در بخش عمومی به افزایش تقاضا برای تدوین 
استانداردهای باکیفیت و دستورعمِل  به کارگیری و اجرای چنین استانداردهایی منجر شده است. هیئت استانداردهای 
بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB)، ســازمانی بین المللــی است که وظیفه اش تدوین استانداردهای 

حسابداری برای نهادهای بخش عمومی است. 
نظامهــای باکیفیت، منســجم و مؤثر گزارشــگری مالی برمبنای تعهــدی، مانند آنچه بر اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری بخش عمومی مبتنی اســت، با هدف افزایش پاســخگویی و شفافیت در گزارشــگری مالی دولتی تدوین 

شده اند. 

 ترجمه: امیرهادی معنوی مقدم، آرمین وجودی نوبخت

اهمیت گزارشگری مالی 

برمبنای تعهدی در بخش عمومی
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شــهروندان از تصمیمهای مربوط بــه مدیریت مالی دولت 
تأثیر می پذیرند. گزارشــگری مالی شــفاف و قــوی، قابلیت 
دارد تصمیم گیــری در بخش عمومی را بهبود بخشــد و دولتها 
را در برابر شهروندانشــان پاسخگوتر ســازد. ناتوانی دولتها در 
مدیریت امور مالی شــان در گذشته، عواقب فاجعه آمیزی مانند 
از دست رفتن کنترل مردم ساالری1، ناآرامیهای اجتماعی، و 
ناتوانی دولتها در انجام تعهدهایشــان را در پی داشته است، که 

در حال و آینده نیز امکان بروز آنها وجود دارد.
ناتوانــی در مدیریت مالــی بخش عمومی، امری شــایع و 
تأثیر اقتصادی آن، بســیار فراتر از تأثیر زیانهای به بارآمده در 
نتیجه ناکامی شــرکتها در دهه اول قرن حاضر اســت. بحران 
بدهی بخــش عمومی حاکی از آن اســت که خط مشــی های 
در نظــر گرفته شــده برای رفع بحــران مالی جهانــی، به طور 
ناخواســته ماهیت مســئله را تغییــر داده  و آن را از بنگاه ها به 
بخش دولتی منتقل کرده اســت. مجمع جهانی اقتصاد2 طی 
یک نظرســنجی، نظر 469 کارشناس فعال در صنعت، دولت، 
دانشــگاه و جامعه مدنی را در زمینه 50 ریسک جهانی در پنج 
حوزه جویا شــده که نتایج آن را در یکی از گزارشهای اخیر خود 
به نام ریســکهای جهانی، منتشــر کرده اســت. براساس این 
گزارش، مهمترین ریســک اقتصادی جهانــی در حال حاضر 

»نامتوازن بودن شدید درامدها و بدهیهای دولتی« است3. 

لزوم گزارشگری مالی باکیفیت و به موقع برمبنای 
تعهدی در بخش عمومی

یکی از مشــکلهای اصلِی گزارشگری مالی در بخش عمومی، 
این است که بسیاری از دولتها همچنان به حسابداری برمبنای 
نقــدی چســبیده اند و بنابراین نســبت به آنچه عمــوم مردم، 
بانکها، ســرمایه گذاران و اعتباردهندگان به طور کلی از بخش 
خصوصی انتظار دارند، موارد افشــای کمتری ارائه می کنند. با 
توجه به اهمیت بانکها و ســرمایه گذاران خصوصی در سهمی 
کــه از بدهیهای دولت دارند، جای تعجب نیســت که از بخش 
عمومــی بیش از پیش انتظار می رود همان میزان شــفافیت و 

پاسخگویی مورد انتظار از بخش خصوصی را داشته باشد. 
نظامهــای فعلــی حســابداری برمبنــای نقــدی کــه در 
بســیاری از کشــورها به کار می روند، مشــوقهای نامناسبی 

برای تصمیم گیــران فراهــم می کنند. بــرای نمونه، نظام 
گزارشگری برمبنای نقدی4، در تصمیم گیری در خصوص 
پیشنهاد افزایش بین حقوق جاری کارکنان دولت و یا پیشنهاد 
افزایــش مزایای بازنشســتگی آنهــا، تصمیم آشــکاری را 
پشتیبانی می کند. نظام حسابداری برمبنای نقدی که الزامی 
نــدارد بدهیهای ناشــی از افزایش مزایای بازنشســتگی در 
تصمیم گیری یادشــده را ثبت و گزارش کند، سیاستمداران را 
به این سمت سوق می دهد که مزایای بازنشستگی را افزایش 
دهند. در این حالــت، در صورت تصویــب افزایش مزایای 
بازنشستگی به جای افزایش حقوق جاری کارکنان دولت، در 
زمان حال هیچ وجه نقدی منتقل نمی شود. به عبارت دیگر، 
هیچ افزایشی در هزینه های جاری گزارش شده رخ نمی دهد 

و در نهایت، فشاری برای افزایش بدهی در میان نیست.
با وجــود این، نظام حســابداری برمبنــای تعهدی که در 
آن گــزارش بدهیهای بازنشســتگی الزامی اســت، تحلیل 
دقیق تــری ارائه می دهــد و با در نظر گرفتــن عواملی مانند 
وضعیت مالی دولــت، ارزش خالص و پایــداری درازمدت، 

ممکن است تصمیم دیگری گرفته شود. 
اســتانداردهای حســابداری برمبنــای تعهــدی، ضامن 
شفافیت و پاسخگویی بیشــتر در امور مالی بخش عمومی و 

پایش بهتر بدهی و تعهدهای دولت هستند. 
1- شــفافیت و پاسخگویی بیشــتر در امور مالی بخش 

عمومی
در زمانی که مشــکلهای بدهی بخش عمومی حکمفرماســت 
و صداقت دولت در گزارشــگری مالی و شــفافیت محل تردید 
اســت، اولویــت دولتها باید این باشــد که اعتمــاد بین خود و 
شــهروندان خود را افزایش دهند. برای اعتمادسازی، دولتها 
بایــد اطالعات دقیق و کامل مخارج و معامله هایشــان را ارائه 
دهند تا: پاسخگویی و نیابت خود را نشان دهند؛ اعتبارشان را 
باال ببرند؛ و اطالعات جامع و شــفافی در خصوص نتایج مالی 

تصمیمهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شان ارائه کنند. 
این اطالعــات باید بر پیامدهــای کوتاه مدت و درازمدت 
تصمیم گیری متمرکز باشــد؛ کــه درک تأثیرهای درازمدت 
به ِصرف گزارشــگری و افشای جریان وجوه نقد امکان پذیر 
نیســت. یعنی، آن نوع اطالعاتی که مورد نیاز اســت فقط 
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از طریق نظام گزارشــگری مالی باکیفیت، منسجم و مؤثر 
برمبنای تعهدی، قابل ارائه است. 

2- پایش بدهــی و تعهدهای دولت بــرای پیامدهای 
واقعی اقتصادی

بحــران بدهــی ملــی و عواقبی کــه در سراســر جهان 
حس می شــوند، حاکی از ناتوانــی در مدیریت ترازنامه 
در بخــش عمومی از ســوی بســیاری از دولتهاســت و 
ناتوانی ســازمانهایی مانند مؤسســه های مالی جهانی، 
ســرمایه گذاران در بدهی دولت، و سازمانهای رتبه بندی 
اعتباری در پایش کامل وضعیت مالی دولتها را برجســته 

می سازد. 
کاهش ابهام اقتصــادی5 و تهدیدهای درخور توجه 
ناشی از مدیریت نامناسب بدهی، باید یکی از اولویتهای 
اصلی تمامی دولتها باشد. با وجود این، شایان ذکر است 
که بدهی دولت به تنهایی تصویر جامعی از سالمت مالی 

ارائه نمی دهد.
 افشای کامل تمامی داراییها، تعهدها، و بدهیهای 
احتمالــی، برای ارزیابی پیامدهــای واقعی اقتصادی 
مدیریت مالِی بخش عمومی، امری ضروری اســت. 
افزون بر این، افشای تمامی تعهدها، شامل تعهدهای 
درازمــدت دولت )ماننــد تعهدهای بازنشســتگی(، 
ممکن است رهبران دولتها را به سمت تصمیم گیری 
با توجه به پایداری درازمدت ســوق دهد و مشوقهای 
سیاســی کوتاه مدت، تأثیری در تصمیم آنها نداشــته 

باشد.
تنها از طریق نظام گزارشگری مالی باکیفیت، منسجم 
و مؤثــر برمبنای تعهدی اســت که امــکان دارد تمامی 
داراییهــا و تعهدهــای دولتهــا )از جمله وامهــا( به طور 
مناســب ثبت، گزارش و افشــا، و در نتیجه به طور مؤثر 

پایش شود.
برای دولتها ضروری است که پایداری درازمدت و رفاه 
نسلهای آینده را در نظر بگیرند. دولتها باید، اکنون و در 
آینده، این موضوع را بپذیرند و در جهت آن عمل کنند، 
و گزارشــگری، شفافیت، پاســخگویی، و تصمیم گیری 

بخش عمومی را ارتقا دهند. 

به کارگیری و اجرای استانداردهای بین المللی 
حسابداری بخش عمومی

گزارشــگری مالــی باکیفیــت و به موقع برمبنــای تعهدی در 
بخش عمومی از طریق به کارگیری استانداردهای گزارشگرِی 
باکیفیت با پذیرش جهانی که به طور خاص برای بخش عمومی 
تدوین شده، یعنی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش 

عمومی، امکان پذیر است. 
به کارگیــری اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش 
عمومی از ســوی دولتهای سراســر جهان، کیفیت اطالعات 
مالی گزارش شده از سوی نهادهای عمومی را افزایش می دهد 
که عامل مهمی برای سرمایه گذاران، مالیات دهندگان و عموم 
مــردم برای درک تأثیــر کامل تصمیمهای دولتهــا با توجه به 

عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان وجوه نقدشان است.
به کارگیری جهانی این اســتانداردها، مقایسه پذیری چنین 
اطالعاتی را در سطح جهان تسهیل می کند و برای تخصیص 
منابع )برنامه ریزی و بودجه ریزی(، پایش و پاســخگویی، به 
تصمیمهــای مدیریت داخلــی کمک می کنــد. افزون بر این، 
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، به عنوان 
مجموعــه ای جهانــی از اســتانداردهای حســابداری بخش 
عمومــی، اطالعات بهتری در خصوص ریســکهای نظام مند 
مرتبط با تعهدهای دولت فراهم می کند. همچنین، گزارشگری 
مالی با اســتفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری بخش 
عمومــی از امکان انجام حسابرســی باکیفیت صورتهای مالی 
دولتها پشتیبانی می کند؛ چرا که مبنای محکم و معیار مناسبی 
برای کار حسابرســان )در بیشــتر موارد، حسابرســان بخش 

عمومی و مؤسسه های عالی حسابرسی( فراهم می کند.
بین المللی حســابداری بخش  اســتانداردهای  به کارگیری 
عمومی، گامی مهم و روبه جلو در دســتیابی به شفافیت مالی 

دولتهای سراسر دنیاست. 
بخش  بین المللی حســابداری  اســتانداردهای  به کارگیری 
عمومی به تنهایی مشکلهای ناشی از بحران بدهی ملی را حل 
نمی کند؛ اما استفاده مناسب از اطالعات مالی به دست آمده از 
چنین استانداردهایی، در ارزیابی پیامدهای تصمیمهای مالی 
پیشنهادشده یا گرفته شده از سوی دولت، به مسئوالن بخش 
عمومی و دیگر گروه ها کمک می کند. البته باید گفت که بدون 
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گزارشگری بهتر و افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشکلهای 
ناشــی از بحران فعلی بدهی ملی هرگز به طــور کافی و واقعی 

حل نخواهد شد. 

منافع عمومی
دولتها مســئول قانونگذاری، تدوین و اجرای خط مشی و ارائه 
محصولهــا و خدمات به شهروندانشــان هســتند. تصمیمها و 
اقدامهای اتخاذشــده برای تحقق این هدفها، باید در راستای 

منافع عمومی باشد. 
در واقع، وظیفه پاســخگویی سیاسی بر دوش دولتهاست تا 

اطمینان دهند که در راستای منافع عمومی عمل می کنند. 
دولتها قــدرت دریافت مالیــات را دارند. پولهــای دریافتی 
از طریــق مالیات به مخــارج جاری6 )ماننــد پرداخت حقوق 
کارمنــدان بخــش عمومــی( و مخارج ســرمایه ای7 )مانند 
هزینه های صرف شــده برای طرحهای مهم زیرساختی مانند 
جاده ها و خطوط راه آهن(، تخصیص می یابند که به نفع کشور 
و شهروندانش اســت. این مسئولیت، دولتها را ملزم می کند تا 
با نشــان دادن اســتفاده مؤثر و کارامد از منابع در اختیارشان، 

پاسخگویی خود را نشان دهند.
 همچنین، در مواردی که بین مبالغ به دســت آمده از طریق 
مالیات و مبالغ هزینه شده به عنوان مخارج دولت، کسری وجود 
داشــته باشــد، دولتها به وســیله بازارهای بدهی، منابع مالی 
جذب می کنند. در این صورت، دولتها بر مبنای منافع عمومی 
متعهد می شوند تا برای مشارکت کنندگان بازار )سرمایه گذاران 
و کســانی که توان ســرمایه گذاری دارند( اطالعات تفصیلی، 
مطمئــن و به موقع از عملکرد و وضعیت مالی شــان ارائه دهند 
)درست به همان صورتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

موظفند برای صاحبان سهام این اطالعات را فراهم کنند(. 
بــا وجود این، بدون وجود تمهیدهای منســجم، شــفاف و 
پاســخگو برای گزارشــگری مالی و مدیریت مالی، نمی توان 
بــا اطمینان کامل ارزیابــی کرد که تصمیم دولتها در راســتای 
منافع عمومی گرفته شــده اســت یا خیر. افزون بــر این، بعید 
است که دولتها بدون گزارش عمومی و افشای اطالعات مالی 
باکیفیت، بتوانند به  اندازه  کافی پاسخگویی شان را نشان دهند 
و اطالعات اســتاندارد مورد نیاز سرمایه گذاران را فراهم کنند. 

همین مســئله، خود یکی از دغدغه های اصلی منافع عمومی 
اســت که تمهیدهای قوی مدیریت مالی و گزارشگری مالی در 

بسیاری از کشورهای دنیا وجود ندارد. 
پیامدهای نبود نظامهای مناسب شامل موارد زیر است:

• امکان قصور دولتها در ارائه خدمات و محصولها به مؤثرترین 
و کارامدترین شــکل ممکن و به گونه ای کــه مزایای اجتماعی 

پایدار بیشینه شود؛
• تصمیم گیریهای امروز در سرمایه گذاری کردن یا نکردن در طرحها 
و برنامه هایی که مزایای درونی آنها به دســت فراموشــی ســپرده 
می شود، و نشان دهنده فرصت ازدست رفته ای است که شهروندان 

باید در آینده، بابت سوءمدیریت در گذشته، تحمل کنند. 
• تصمیم گیــری ضعیف کــه در بهترین حالت ممکن اســت با 
توجــه به منافع کوتاه مدت گرفته شــود و در بدترین حالت، در 
راستای منافع شخصی سیاستمداران و کارگزاران عمومی باشد 

که تمایل به فعالیت به روش خاصی دارند. 

فضای مدیریت مالی عمومی
فدراســیون بین المللی حســابداران از رویکرد نظام کامل برای 
مدیریت مالــی بخش عمومــی حمایت می کنــد و بر اهمیت 
حیاتی پایه های این نظام )نظرخواهی از ذینفعان، تقاضا برای 
خدمات و پروژه ها، و راهبری( واقف است؛ پایه هایی که همراه 
بــا مؤلفه های اصلــی فرایند، در پی ارائه ارزشــهای عمومی، 
اجتماعی و فردی در قالب بخشی از هدف کلی برای ارائه رفاه 

اجتماعی پایدار هستند. 
به کارگیــری اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش 
عمومــی و تهیه صورتهــای مالی برمبنای تعهــدی به تنهایی 
به افزایش شــفافیت و پاســخگویی دولتها منجر نمی شــود. 
فدراسیون بین المللی حســابداران معتقد است که برای تقویت 
مدیریت مالی بخش عمومی، دولتهــا باید تمهیدهای نهادی 
ضروری جهت حمایت از شفافیت و پاسخگویی را اجرا کنند که 

شامل موارد زیر می شود:
• تهیــه و ارائه گزارشــگری مالی باکیفیــت و به موقع برمبنای 
تعهــدی برای بخش عمومی. متناســب با پیاده ســازی نظام 
تعهدی، هدف دولتها باید این باشــد کــه اطالعات را حداقل 

به صورت ماهانه در اختیار عموم قرار دهند؛

13
97

ر   
 تی

 9
5 

ره 
ما

ش

4



• انتشــار به موقع صورتهای مالی حسابرسی شــده از ســوی 
حســابرس  مســتقل برای بخش عمومی )بیشتر از شش ماه 

پس از پایان دوره گزارشگری طول نکشد(؛
• تهیه و انتشار بودجه ها و تخصیصهای صورت گرفته منابع در 

بخش عمومی برمبنای تعهدی و به موقع؛
• شــفافیت کامل )تهیه و انتشار( گزارشــگریهای مالی کامل 
)وضعیــت و عملکــرد(، بودجه، و تخصیــص منابع در زمان 

به طور کامل مناسب پیش از همه پرسی ها؛
• اصول شــفاف تعیین شده و در دسترس عموم برای مدیریت 
و کنترل مالی با شــفافیت کامل )انتشــار به موقع( برای اثبات 

اینکه این اصول رعایت می شوند. 

فرصت مناسب برای به کارگیری استانداردها در 
سطح جهان

افزایــش توجه بــه مدیریت مالی بخش عمومــی به افزایش 
تقاضا برای استانداردهای باکیفیت و رهنمود درباره چگونگی 
به کارگیری و اجرای چنین اســتانداردهایی منجر شده است. 
طی پنج ســال گذشته، اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
بخش عمومی بیش از پیش مورد توجه بوده اند و روندی قوی 
در راستای به کارگیری آنها شکل گرفته است که انتظار می رود 

تداوم داشته باشد. 
در حــال حاضر، بیــش از 80 حــوزه گزارشــگری به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم این استانداردها را به کار گرفته اند یا در 
پی آماده سازی شــرایط برای به کارگیری آنها هستند که از آن 
جمله می توان به دولت زالندنو، کشورهای جنوب آسیا مانند 
تایلند، اندونزی و مالزی، کشــورهای آفریقایی مانند نیجریه 
و آفریقای جنوبــی و کشــورهای امریــکای جنوبــی و التین 
مانند پرو و برزیل و برخی کشــورهای اروپایی مانند سوئیس، 

اتریش، لیتوانی و استونی، اشاره کرد. 
تعدادی از ســازمانهای بین المللی نیز مانند ســازمان ملل، 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی8، و پلیس بین الملل 

نیز از این استانداردها استفاده کرده اند. 
گزارش کمیســیون اروپا9 در ســال 2013، مناسب بودن 
این اســتانداردها برای کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا را در 
نظر گرفت و این اســتانداردها را به عنوان مرجعی مســلم10 

در تدویــن اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومی در 
 (FEE) اروپا، توصیف کــرد. فدراسیون حسابداران اروپا
به تازگی با انتشــار مقاله ای بر اهمیت وجود مجموعه ای واحد 
از استانداردهای باکیفیت مبتنی بر اصول،  تأکید و خاطرنشان 
کرد که چنین مجموعه ای نقش به ســزایی در ثبات و پایداری 
امور مالی عمومی دارد- اســتانداردهای حســابداری برمبنای 
تعهــدی، ضامن کامــل و مطمئن بودن اطالعات هســتند و 
استانداردهای یکسان حســابداری بخش عمومی به افزایش 

مقایسه پذیری منجر می شود.
فدراســیون حســابداران اروپا اعــالم کرده اســت که اروپا 
بــه ســرمایه گذاران خارجی نیاز دارد و از آنجــا که بدهی ملی 
در بازارهــای جهانی مبادله می شــود، این اســتانداردها باید 
بین المللی باشند- استانداردهای بین المللی حسابداری بخش 
عمومی تنها استانداردهای بین المللی بخش عمومی هستند. 
افزایش دسترسی به اطالعات بخش عمومی اروپا و افزایش 
درک پذیری این اطالعات باید سرمایه گذاری را تسهیل کرده 
و به نفع اروپا باشــد. اطالعــات مالی کامل در بخش عمومی 
بــر بهبود مدیریت مالی مؤثر و منســجم بخــش عمومی نیز 

تأثیرگذار است. 
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